کسب رتبه نخست

جشنواره خوارزمی

توسط دانش آموزان
کرمانی

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان از کسب رتبه اول کشوری دانشآموزان این
استان در بیست و چهارمین جشنواره جوان خوارزمی برای ششمین سال پیایی خبر داد.
رضایی افزود :در کل کشور  2200طرح از استانهای مختلف ارائه شد که غالباً طرحهایی
با رویکرد رفع نیازها و مسائل زیست بوم منطقه جغرافیایی شرکتکنندگان بود و از تعداد
کل طرحهای کشور حدود  22درصد به استان کرمان تعلق داشت و طرحهای مذکور در
 18گروه علمی کشاورزی و منابع طبیعی ،مکانیک ،برق و الکترونیک ،کامپیوتر ،فیزیک و
نجوم ،فناوری نانو ،شیمی ،مکاترونیک و  ...به صورت غیر حضوری داوری شد.

اخبار حوادث
رئیس بازرسی و رسیدگی به شکایات شهرداری :

گودبرداریهای ناایمن تا قبل از آغاز
بارندگیها تعیین تکلیف شود

رئیس بازرسی و رسیدگی به شکایات شهرداری سیرجان
گفت :برخی از شهروندان زمین تحت تملک خود را
گودبرداری و به جای ساختوساز مدتها آن را بدون حصار
رها میکنند که موجب ایجاد مشکالتی برای ساکنان
در زمان بارش باران میشود.محمدحسین قاسمی اظهار
کرد :نارضایتی شهروندان از گودبرداریهای غیراصولی
جزو بیشترین درخواستها و شکایات شهروندان از طریق
مراجعه به شهرداری یا تماس با سامانه  ۱۳۷است.
وی افزود :بیشتر زمینهای گودبرداری شده توسط
شهروندان بدون حصارکشی و ناایمن بوده و مشکالتی را
برای شهروندان به وجود آورده است ،بر اثر گودبرداری،
ساختمانهای چند طبقه مجاور ترک خورده و خسارت
دیده است و مالکان به دستگاه قضائی مراجعه کردهاند.
رئیس بازرسی و رسیدگی به شکایات شهرداری سیرجان
خاطرنشان کرد :با توجه به نزدیک شدن فصل بارندگی،
مالکان ساختمانهایی که در مجاورت و در مسیر چنین
گودبرداریهایی قرار دارند ،احساس خطر کردهاند و پیگیر
مسئله هستند.
قاسمی تصریح کرد :این گودبرداریها ،هنگام بارندگی
موجب آبگرفتگی ،تجمع آب و نفوذ به ساختمانهای
همجوار و ترکخوردگی ،نشست زمین و وقوع حادثه ناگوار
میشود.
وی با اشاره به آغاز فصل بارندگی و لزوم تعیین تکلیف
گودبرداریها ،تاکید کرد :مالکان تا یک ماه آینده و قبل از
آغاز بارندگیهای شدید نسبت به مشخص شدن وضعیت
ساختوساز اقدام کنند ،در غیر این صورت شهرداری طبق
کارگروه بند  ۱۴ماده  ۵۵قانون شهرداریها درخصوص
گودبرداریهای رها شده و بالتکلیف ،تصمیمگیری میکند.
رئیس بازرسی و رسیدگی به شکایات شهرداری سیرجان
گفت :مالکان پس از اخطار قانونی باید نسبت به پر شدن
گودبرداریها اقدام و تمام هزینههای مربوطه را در پرونده
ساختمانی ثبت کنند تا در زمان تمدید مجوز از مالک
دریافت شود.قاسمی با تاکید بر اینکه شهروندان مشکالت
خود در زمینه مسائل شهری را با سامانه  ۱۳۷در میان
بگذارند ،افزود :برخی از شهروندان زمین تحت تملک خود
را گودبرداری و به جای ساختوساز مدتها آن را بدون
حصار رها میکنند که موجب ایجاد مشکالتی برای ساکنان
در زمان بارش باران میشود.
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شماره 719

صرفه جویی در آب باخاموشی موتور پمپهای کشاورزی سیرجان

رییس اداره آبیاری ومنابع آب سیرجان گفت  :درکمتر از یک سال گذشته سفره های آب زیرزمینی بیش از  70سانتی
متر تا یک متر کاهش آب داشته اند و اگر صرفه جویی جدی گرفته نشود کمبود منابع آبی حتمی است .سفالیی مدیر سد
تنگوییه سیرجان هم گفت  :این سد که حجم مفید 37میلیون مترمکعب آب را دارد روزانه شاهد کاهش چشمگیرمیزان آب
در این سد هستیم و در حال حاضر فقط  30درصد حجم سد آب دارد.مهران میرشاهی رییس منابع طبیعی سیرجان گفت :
تنها راه گذر از بحران خشکسالی و کمبود آب در سال زراعی جاری را صرفه جویی در مصرف آب کشاورزی ،صنعتی و
آشامیدنی اعالم کرد.
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مدیر جهاد کشاورزی اعالم کرد:

مرمت و بازسازی قنوات آسیب دیده از سیل در سیرجان
مدیر جهاد کشاورزی سیرجان با اشاره
به اینکه سیل به  ۱۵۹رشته قنات در
سیرجان آسیب زد ،گفت :قنوات و
کانالهای آسیب دیده مرمت و بازسازی
میشوند.
محمودآبادی گفت :در اثر جاری شدن
سیل مردادماه  ۱۴۰۱در شهرستان
سیرجان به تعداد  ۱۵۹رشته قنات و
یک حلقه چاه موتور آسیب وارد شد
که از این تعداد ،حدود  ۳۰رشته قنات
بیش از  ۸۰درصد آسیب دیدند به
نحوی که جریان آب آنها قطع و باغها
و مزارع تحت پوشش آنها در معرض
خشکیدگی قرار گرفت.
او افزود :با تالش مستمر نیروهای
مدیریت سیرجان بدون فوت وقت،
بازدید و ارزیابی اولیه صورت گرفت
و گزارش اولی ه خسارت وارده به مبلغ
حدود  ۳۶۵میلیارد ریال اعالم شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان
سیرجان با بیان اینکه بنا به اظهارت و
مساعدت مسئوالن شهرستان ،عملیات
احیا و مرمت قنوات به همت مردم
آغاز شد ،تصریح کرد :سهم شهرستان
سیرجان از اعتبارات سیل زدگی  ۷هزار
و  ۷۰۰میلیون ریال تعیین شده که
در حال مبادله موافقتنامه میباشد که
این مقدار اعتبار برای جبران بخشی از
خسارت وارده به  ۱۱رشته قنات در نظر
گرفته شده است.
او افزود :مبلغ  ۲۷میلیارد ریال از
اعتبارات ملی صندوق حمایت از توسعه
کشاورزی برای قنوات سیرجان مصوب
شده است که بر روی  ۲۲رشته قنات
کار خواهد شد.
محمود آبادی بیان کرد :اقدامات اولیه
برای تشکیل پروند ه متقاضیان ۲۲
رشته قنات باال انجام شده و در انتظار

تخصیص اعتبار برای عقد قراردادهای
مربوطه و شروع به کار هستیم.
به گفته او همچنین  ۱۷میلیارد ریال
اعتبار استانی مصوب شده که در صورت
تخصیص برروی  ۱۲رشته قنات کار
خواهد شد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان
سیرجان گفت :مبلغ  ۵۰میلیارد ریال

از اعتبارات روستاهای فاقد دهیاری
به پروژههای مرمت قنوات و پوشش
مسیرهای انتقال آب از سوی فرمانداری
تخصیص داده شده که برای انجام
بخشی از عملیات احیا و مرمت ۳۴
رشته قنات و لوله گذاری مسیر انتقال
آب  ۲۲روستا در نظر گرفته شده و در
حال برآورد و برگزاری مناقصه است.

 ۳۰کیلومتر از پروژه فاضالب شهر باقی مانده است
مسئول کمیسیون حفاری شهرداری
سیرجان از اتمام پروژه فاضالب شهری
تا یک سال آینده خبر داد و گفت :از
 ۳۳۰کیلومتر شبکه فاضالب۳۰ ،
کیلومتر آن باقی مانده است.
مجید اباذرنژاد اظهار کرد :مجری
حفاریهای پروژه فاضالب در سطح
شهر سیرجان شرکت کاریز است و
شهرداری تنها نقش نظارت بر پروژه را
دارد ،اما از نگاه شهروندان حفاریهای
معابر به عهده شهرداری است.
وی افزود :به دلیل رفت و آمد

اخبار کوتاه
واژگونی مرگبار خودرو حامل اتباع غیرمجاز
واژگونی سواری پژو  ۴۰۵حامل اتباع خارجی غیرمجاز در محور سیرجان
به کرمان  ۱۱زخمی و یک کشته برجای گذاشت ۳.رئیس مرکز اورژانس
پیشبیمارستانی سیرجان ،گفت :در این حادثه راننده خودرو در دم جانباخت
و  ۱۱سرنشین این سواری که همه غیرایرانی و از مهاجرین افغانستانی بودند
زخمی شدند .نبیاهلل حیدرپور با بیان اینکه این خودرو از کرمان به سمت
سیرجان در حرکت بود ،اظهار کرد« :خودرو در کیلومتر  ۵۰نرسیده به سیرجان
واژگون میشود».

 ۱۱۳متهم تحت تعقیب در سیرجان دستگیر شدند

مسئول کمیسیون حفاری شهرداری سیرجان:
دانشآموزان ،مجوز عملیات حفاری در
کوچههای مدارس به پیمانکاران پروژه
فاضالب داده نمیشود ،اما الزم است در
بعضی مناطق عملیات حفاری انجام و
امکان اتصال شبکه به نقاط دیگر فراهم
شود.
اباذرنژاد تصریح کرد :این حفاریها
جزو روند پروژه فاضالب شهری است
که با اجرای طرح توسعه بیشتر شهر
رقم میخورد ،چراکه در آینده چاههای
زیرزمینی کشش حجم زیاد فاضالب را
نخواهند داشت؛ لذا شهروندان باید در

خبــر

اجرای این پروژه صبور باشند.
وی با بیان اینکه صدور مجوزهای
حفاری و نظارت عالیه از وظایف
شهرداری در اجرای این پروژه است،
تاکید کرد :عملیات عمرانی زمانبر است
و چنانچه چندین نقطه در روند اجرای
پروژه فاضالب به صورت همزمان حفاری
شود ،ترافیک شدیدی ایجاد میشود.
مسئول کمیسیون حفاری شهرداری
سیرجان اضافه کرد :شهرداری براساس
قرارداد با اداره آب و فاضالب مجوز اولیه
حفاری را صادر میکند و کار را طبق

برنامه زمانبندی تحویل میگیرد.
اباذرنژاد ادامه داد :ترمیم ترانشههای
سطح شهر براساس نمونههای آزمایشی
از بستر و آسفالت انجام میشود ،بعضی
مواقع شهرداری آسفالت را تأیید
نمیکند و مجری پروژه فاضالب باید
مشکالت را رفع کند.
مسئول کمیسیون حفاری شهرداری
سیرجان از اتمام پروژه فاضالب شهری
تا یک سال آینده خبر داد و افزود :از
حدود  ۳۳۰کیلومتر شبکه فاضالب،
تقریباً  ۳۰کیلومتر آن باقی مانده است.

فرمانده انتظامی سیرجان از اجرای طرح ارتقا امنیت اجتماعی و دستگیری
 ۱۱۳متهم تحت تعقیب در این شهرستان خبر داد.
مرتضی امیرسبتکی با اشاره به اجرای طرح ضربتی  ۲روزه دستگیری
متهمان تحت تعقیب در سیرجان افزود :این طرح با رویکرد امنیت پایدار و
مقابله با اخاللگران نظم و امنیت در نقاط مختلف این شهرستان با هماهنگی
مرجع قضائی اجرا و  ۱۱۳متهم تحت تعقیب مقام قضایی شناسایی و
دستگیر شدند.
وی با اشاره به اینکه متهمان جرائمی از قبیل سرقت ،کالهبرداری ،جرائم
سایبری ،نزاع و درگیری ،حمل سالح سرد و قدرت نمایی ،حمل و نگهداری
مواد مخدر و ایجاد اخالل در نظم و آسایش عمومی شرارت ،تخریب اموال
عمومی ,نگهداری و توزیع مواد مخدر را در پرونده کیفری خود دارند تصریح
کرد :متهمان پس از تکمیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند.
سرهنگ امیر سبتکی با تأکید بر اجرای طرح های دیگر به صورت محسوس
و نامحسوس در شهرستان سیرجان خاطرنشان کرد :پلیس در زمینه برخورد
با بی نظمی و مقابله با هنجارشکنان در جامعه به صورت شبانه روزی تالش
می کند.

درمان و رهاسازی پرنده غواص گلوسیاه در سیرجان
مسئول روابط عمومی حفاظت محیط زیست شهرستان سیرجان گفت :
دوسنداران محیط زیست این پرنده کمیاب را که به ضعف جسمانی مبتال
شده بود؛ تحویل محیط زیست دادند  ،وپس از  ،طی مراحل درمانی
واطمینان از سالمت کامل پرنده در طبیعت رهاسازی شد.درمان و رهاسازی
پرنده غواص گلوسیاه در سیرجان
صادق خزیمه افزود  :این پرنده از راسته غواص سانان باحدود  55سانتیمتر
طول  ،منقارش کشیده و قلمی شکل است  .پاهای این پرنده در انتهای
ناحیه شکمی قرار دارد که سه انگشت جلویی آنها پرده دار است .
این پرنده غذای عمده اش ماهی و از سخت پوستان و نرم تنان و حشرات
تغذیه می کند  .غواص گلوسیاه در ایران در سواحل دریای خزر به تعداد
بسیار اندک دیده می شود .

